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DE GARNAEL

—

CLUBBLAD VAN DE ZANDVOORTSCHE HOCKEY CLUB
Verschijnt wekelijks van augustus tot juni.

Hockey

Adres Clubhuis: Duintjesveldweg 1 - Sportpark Duintjesveld - Zandvoort

-tel 023-5715767

Post Adres Zandvoortse hockey club - Postbus 455 - 2040 AL - Zandvoort

RABOBANK rek.nr. 326349650 t.n.v . Penningmeester Z.RC.
POSTBANK rek.nr. 336760 tn.v. Penningmeester Z.H.C.

f
Voorzitter Vacant

Viee Voorzitter

RWilligers van Lennepweg 2/1

1

2042 LG Zandvoort tel: 023-5716414
Secretaris

Mvan der Meulen Prinsesseweg 30 rd 2042 NH Zandvoort tel: 023-5719500
Penningmeester

F. Goezinne J.van Campenstraat 55 2101 VK Heemstede tel: 023-5293062
1 P.R. Functionaris

J. Verhoef

T.C. Senioren

C.v.d Lindestraat 22 2042 CB Zandvoort tel: 023-5714087

Alg Leiding Jeugd

H. van Gameren Mezgerstraat 56 2042 HC Zandvoort tel: 023-5716815
Redacteur

MC. Meyer Gerkestraat 48 rd 2042 EVV Zandvoort tel: 023-5715303
M.Kleijhorst Flemingstraat 12 2041 VH Zandvoort tel: 023-5717344

Wedstrijdsecretariaten

,
Senioren

1 IJ. Kleijhorst

Junioren A-B-C
Flemingstraat 1

2

2041 VH Zandvoort tel: 023-5717344

J. Goezinne

D-E-F

van Lennepweg 65/1 2041 LC Zandvoort tel: 023-5731239

G. van Gameren Mezgerstraat 56 2042 HC Zandvoort tel: 023-5716815

Golf •

Voorzitter

J. Berendsen Frans Zwaanstraat 86 2042 CE Zandvoort tel: 023-5718017
Secretaris

AM Bijlsma Patrijzenstraat 22 2042 CN Zandvoort tel: 023-5718611
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Jaargang 62

. ^ Nrl 12-08-1996

Garnael in een nieuw jasje!!!!!

Ja u ziet het goed na 61 jaar is het toch eens tijd voor en nieuw jasje, en kleiner formaat.

Voordelen : Makkelijker te hanteren en te lezen. Minder papier verbruik.

Wij hopen datÜ meer lees plezier aan dit kleiner formaat zult beleven.

HeeftU nog enige suggesties dan kan u zich altijd wenden tot Mare Meyer.

Wat betreft verslagen en andere mededelingen die u in de garnael gepubliceerd wil

M hebben geldt nog steeds de zelfde afspraak als verleden jaar:

Verslagen en andere mededelingen inleveren voor maandag 1 9.00 uur.

( Het is ook makkelijk als ü het óp floppy inlevert.

Wij gebruiken WordPerfect öndcr Windows.

De redactie.

Berichtvan het bestuur !!!!!!!!

De eerste Garnael ligt weer in Uw brievenbus.

Het betekend dat de zomer op z'n laatste benen loopt en alle

hockey-fans weer staan te trappelen omde stick uitde kast te halen.

Na de prachtige successen van de dames en heren hockeyers in AÜanta lijkt het mij een

, enorme uitdaging om de sportieve strijd weer op club niveau te gaan voeren.

Het nieuwe seizoen twrerigt óns vele nieuwe regels o.a. speltechniscli, bijv, geen

buitenspel meer maar ook op arbitrage gebied staan vele wijzigingen opstapel, groene,

i f .gele en rode kaarten, öök'bij de junioren.

In de komende Garriaèlen zullen we uitgebreid stil staan bij alle wijzigingen

De competitie
1

start.weer in het weekend van 7 en 8 september.

De trainingen starten wéér a.s. week en als bestuur verwachten we dat iedereen gebruik

maakt van deze faciliteiten.

Trainerskosten zijn èèn groot deel van uw contributie bijdrage. Voorts wil ik namens het

bestuur ook alle niéuwe leden welkom heten bij onze, gezellige kleine club.

Het eerste evenement is de jaarvergadering waarvoor wij u oproepen om allen te komen.

Noteer de datum 16 september in uw agenda. Het bestuur verwacht een grote opkomst

dus: veteranen wij verwachten jullie allemaal. ; .., ,

Ouders van jeugdleden u bent van harte welkom.

Junioren en senioren, jullie zijn gewoon aanwezig ! ! !

!

Wij als bestuur doen dan u verslag van het afgelopen seizoen o.a. ook de golf/gemeente

perikelen en hebben u steun nodig voor het nieuwe seizoen.

Als we met z'n allen er voor zorgen dat alle zaken goed geregeld zijn en dat een ieder zijn

verantwoordelijkheid neemt zowel in zijn team als daarbuiten dan wordt vast een prima

seizoen.

Ruud Willigers

_
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Senioren

Met goedkeuring van de aanstaande Algemene ledenvergadering zal ik met ingang van

het komende seizoen de algemene leiding van de senioren op mij nemen. Vooruitlopend

hierop wil ik met het verschijnen van deze eerste Garnael van het seizoen '96/'97 de

gelegenheid nemen om mijn pen ter hand, te nemen en alvastwat " stichtelijke woorden"

tot jullie te richten, hopelijk met jullie welbevinden.

Om eerlijk te zijn is het gezien de "perikelen" in het vorige seizoen een goede zaak om op

bestuurlijk niveau een functie "Algemene seniorenleiding " te introduceren. Dat wil |

natuurlijk niet zeggen dat daarmee in één klap alle problemen opgelost zijn. We zullen

gezamenlijk de problemen die er zijn op moeten lossen. Pit heeft natuurlijk zijn tijd

nodig en wat nog belangrijker is, respect en begrip voor elkaar. Maar ook eerlijkheid

,

onderling en tegenover het bestuur en visa versa.

Om het één en ander inhoud te geven zal ik jullie binnenkort uitnodigen om hierover met

mij van gedachten te wisselen en om een aantal spelregels / afspraken te maken hoe wij in

de toekomst met elkaar om willen gaan.

Vooruitlopend hierop wens ik een ieder een sportiefen succesvol seizoen toe. -

Afgelopen zondag 1 augustus is er een bijeenkomst geweest van de heren senioren.

Helaas waren toch weer enkele van jullie zonder opgaafvan reden afwezig. Ondanks dat

niet iedereen aanwezig was zijn er toch enkele afspraken gemaakt.

Ten aanzien van de teamleidingen zullen er 1 of 2 selectiewedstrijden gespeeld worden

op een nog nader te bepalen datum. In principe echter heeft iedereen het recht om aan te

geven in welk team hij wil spelen. De selectie wedstrijd(en) hebben als doel om te kijken

wie in heren 1 of 2 spelen kan.

Als eenmaal de definitieve teams zijn samengesteld zullen er per team afspraken gemaakt

worden met betrekking tot trainen, spelen, bierpot en afzeggen voor trainingen en

wedstrijden.

De beoordeling hiervan ligt bij Raymond Leffelaar, Floris Goezinne en Reiner

Slotemaker.
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Voorlopige; 1 eamindelmg

Niki Gatsonides

Mark Stoopmaii

Erik van Berkel

Floyd v.d. Mije

Jim Gatsonides

Timo Gatsonides

RolantPaap

Pepijn v.d. Mije

Pepijn Paap

Ronald Roodhart

Betnard Wiekmeijer

Thijs Retra

Tim van de Wei ff

Victor Woters

Henk van Gameren.

Begorgers van rf

Mareo Vreeburg

Stephan Blom

ïlje Molerus

Peter de Boer

Mare Teurliögs

Gert jan Cense

Norbert Beijnes

Jeroen Wümink

Fred Veensü'a

J. Tabernee

Q. Niemoller

M. v.d. Bos

Voor hetkomende seizoen hebben wc nog 3 bezorgers nodig voor de Garnael.

Het gaat om de volgende wijken:

- Boulevard

- Tussen Gerkestraat en Quarles van Uffordlaan

- en ofde omgeving Kerkstraat ofde Wilhelminaweg.

Je kanje aanmelden bij Marijke Kleijhoist tel: 57 1 7344.

* Jeroen Wilmink - Wilhelminapark" 7rd - 2012 KA Haarlem - tel :023~53161 63

* Rogier de Goederen. - Poststraat 9 - 2042 HA Zandvoort - tel: 5730597

* Claartje Elzerman - Schotersingel 73 - 2021 GD Haarlem - tel: 023-5258323

* Saskia Elshoul - Eksterlaan 107 - 2026 XC Haarlem - tel: 023-537267

1

* Lone Jespersen en Wouter Bnfclaar - Wilhelminavveg 42 - 2042 NR Zandvoort

tel: 57 1 7603 ( TRIMHOCKEY)
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9

augustus: Start trainingen

20 augustus: Jeugd commissie vergadering

(Mare Teurüngs, Joke Faasse, Herbert Fens, Mare Meijer, Helen
Plantenga, Linda van der Heul, Leonie Porton, Rebecoa Willigere ?)

07 september: Start competitie Jeugd

08 september: Start competitie senioren

1.6 september; ALGEMENE LEDENVERGADERING

ALGIMIWE LEBEEQgERGADERlNG 16 SEPTEMBgR.

Het bestuur nodigtU uit voor de jaai-lijkse Algemene ledenvergadering op maandag 16

1

.

Opening.

2. Mededelingen dagelijks bestuur

3. Ingekomen stukken

4. Notulen van de ledenvergadering d.d. 1 8 september 1 995

5. Huldiging van de Kampioensploegen e.d.

6. Jaarverslag van het bestuur

7

.

Ontwikkelingen betreffende de hockey en golf aktiviteiten op Duintjesveld

Pauze

S. Financieel verslag van de penningmeester

9. Verslag van de kascoinroissie

10. Besmursvevkiezing. Er dient een nieuwe voorzitter en drie nieuwe bestuursleden

gekozen, te worden.
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De gekozen voorzitter dhr.J. van der Werff (vroegtijdig) en dhr.R. Roodhart (volgens

schema) zijn reeds eerder dit seizoen opgestapt. Dhr. R.G.J. Willigers (volgens schema)
stek zich niet meer beschikbaar als bestuurslid.

Dhr. F. Goezinne stelt zich weer beschikbaar voor een nieuwe periode.

Het bestuur heeft de volgende personen reeds bereid gevonden om in het bestuur plaats te

nemen nl.

voorzitter: dhr. .1. Kreuger

bestuurslid namens de jeugd afdeling dhr. M. Teurlings

Tegenkandidaten en nieuwe bestuursleden kunnen zich schriftelijk tot 24 uur van tevoren

aanmelden bij het huidige bestuur.

1 1

.

Begroting 1 996- 1 997 en contributievoorstel

12. Benoeming kascommissie

1 3

.

Benoeming overige commissies

14.

15. Sluiting

TMMIT^GSSCMEMA SEIZOEN 1996/1997

I Frits

20.0(1 - 21.00 aur Senior-keepers Amne-Marije
16«00 - 17.00 mwJC Eeiiaer Slotenmaker

17M - 18.00 wmwMC Reiner

irimhoekey o.v.

iiaaifi" iimmmm-.my ©p Küüsttgrai <twm gras.
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Beste hockeygenoten,

Mij is gevraagd of ik, vanaf dit nieuwe seizoen, de bestuurstaken voor de junioren op mij

wil nemen Dit is een. poot woord maar houdt eigenlijk in dat ik meewerk, met. alle

andere vrijwilligers, om voor jullie het seizoen goed te laten verlopen. Ik zal hiervoor mij

best doen en op de algemene ledenvergadering kunnen jullie zeggen of ik deze

bestuurstaak mag overnemen van Henk. van Gameren. Dus kom allemaal zodat wij ook

kennis met elkaar kunnen maken.

Wie ben ik? Ik ben Mare Teurlings, woon in de Lorentzstraat 353 (eerste flat bij het ....

hockev-veïd) en Speel in heren 2 Ik ben begonnen met hockey in 1980 bij de- hockey-club

Racing te Eindhoven. Daar speelde ik in B2. Via B2 naar A2 en toen naar heren 6. Met

een hockey-pauze van 6 jaar ben ik vorig jaar weer begonnen in heren 2.

Om zo goed mogelijk mijzelfin te kunnen zetten voor jullie zal ik proberen om bij zo veel

mogelijk wedstrijden van jullie te zijn. Ik natuurlijk niet bij iedere wedstrijd op zaterdag

zijn maar ik zal zeker, in het clubblad, nalezen hoe die zijn verlopen. Dus wel schrijven

hè.

O ja. ik heb vorigjaar weer mijn schcidsrecbterkaart gehaald Dus mocht ik jullie met

zien op de ledenvergadering dan zie ik jullie zeker in het veld.

De vacantie is weer voorbij (jammer) maar de trainingen staan voor de deur. Dus

allemaal de hockeystick tevoorschijn halen. Ik wens daarom iedereen alvast een fijfi en

sportiefbegin en maak er een mooi seizoen van.

Groetjes,

Mare Teurlings

Dit is de eerste Uamael van het seizoen "96T97. Dat betekent dat de vakantie achter de

rug is en de competitie weer begint. De hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en

goed uitgerust is.

Om maar meten met de deur in huis te vallen: de competitie voor de jeugd begint
.

op 9 sepiemhm'. De üwiingen starten volgende week (in de week van maandag 1

9

augustus).
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In overleg met de trainers en coaches zien eb.

uit:

teamsamenstellingen er als volgt

Meisjes 8E

WXuttik

S. Zaadnoordijk

D. v.d Hoek
I M. Heule

G. Meijer

E. Jongeri

M. Paardekoper

T. v. Loenen

JojigerisóE

E. Aarens

D. Deenik

J. Vork
t vsn Es

B. de Jong

T. Hanning

S. Gebhart

Jongens 8E

J. Jodhabier

M. (roode

N. Verhoef

R.Derr

G. Vlasman

R.J. Kreuger

D. Jansen

DJ. Heidebrmk

S.Yu
K. Miezenbeek

Jongens D gaat in zijn geheel over naar Josigeias €.

Martijn Aarens

Thomas van Gameren

Nick Goode

Steven Groot

iylike Heule

Khalid Idmalek

Maarten Koolstra

Mare Paardekoper

Stefan Verhoef

Frank van Wamelen

[i Martijn de Wolff

Frank Zaadnoordijk

Mare Zaadnoordijk

Voor meisjes C verandert niets, behalve dat Helen Plantenga het coachen van Bart van

Bergen overneemt. Meisjes C heeft op passende en ludieke wijze afscheid genomen van

Bart als coach en il; wil hem namens de club nogmaals bedanken voor zijn inzet als coach

en trainer en ik hoop dat zijn nieuwe stick zijn spel bij de veteranen te goede komt.

Mariska Boukes

Deboraii van Densen

Raja Idmalek

Lara de Kuijer
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Ilja Noïtee

Eileen van Oene

Samsuria Intan

Fabiënne Scipio Blüme
Harriëtte van der Sluis

Voor meisjes A verandert er weinig, behalve dat Sandra Lissenberg naar Dames -2 gaat
Verder neemt Jeroen Wilmink (Heren 2) net coachen van mij over. Bc hoop dat meisjes 4.
net zoveel inzet vertonen voor Jeroen als ze voor mij in het afgelopen seizoen gedaan
nebben. Langs dezeweg wil ik Meisjes A bedanken voor het afgelopen seizoen waarin

V

wij helaas net geen eerste zijn geworden in de competitie. Om eerlijk te zijn is dit meer
dan waar ik aan het begin van het seizoen op gehoopt had. Een prima prestatie!

P. S. Ik kom nog wel regelmatig naar jullie kijken.

Kim van Gameren

Janneke Hulshof

Lieske Keur

Niko de Kuijer ,
, ;

Lotus van de Mije -

Kristien Molenaar

Maaike Petra

Janine de Ridder

Amni Schultz

Nina Tump
ïJicole Vennoten

Vanessa Sploders

Domminique van Eldik

Voorjongens B verandert er eigenlijk niets, behalve dat ze het komende seizoen in zijn
geheel overgegaan zijn naarl&ngms A.

Jaap Baan

Niels Bakker

Toine Berendsen

Niek Berendsen

Justin Dekker

Roberi Faasse

Ene Genits

Jef Groot
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Robert Schuiten

Daan. Veraioleii

Jorrit Wiïligers

Joep Zuidweg

In het trainers corps is er nogal wat verandert. Yvonne Ovaa is in verband met tijdgebrek

gestopt met trainen van de E- Jeugd. Deze Trainingen zijn overgenomen door Frits van

f"
1 Loenen Martinet. Langs deze weg wil ik Yvonne bedanken voor haai" jarenlange inzet als

trainster.

Door dat Frits de E-Jeugd gaat trainen (en Dames 2 en Heren 2) zal Reiner Slotemaker de

training van de A- en C jeugd voor zijn rekening nemen. In navolging van het vorige

seizoen heeft het bestuur besloten om de C-jeugd 2 x per week te laten trainen. Meisjes C
is dat al gewend en JongensD min of meer ook

Ik ben zeer verheugd dat wij voor de keeeperstraining gebruik kunnen maken van de

kennis en ervaring van de fefcepsfërvm JC1NG ORANJE. Haarnaam is Asg&msuiïfe

Meijer. Ik ben ervan overtuigd dat haar trainingen het spel van de keep(st)ers ten goede

zal komen. Ik wens Annemarije hierbij veel ?5ucces.

t
<

16.00 - 17.00 mmM ï Frits wm Loeaem M&tlmt

mmy e,.v.

1 7.00 - 1 8.00 uur ME-8 Frfte
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M$È$BÈ&V O

16.00 -17.00 varJC Ri

17.00 - 18.00 ma M€ Ms

Mei goedkeuring van de aanstaande algemene ledenvergadering zal ik mei ingang vm bet
komende seizoen de algemene leiding van de senioren gaan doen.

In mijn plaats zal het bestuur Mare Teurlings (Heren -2) voordragen.

Het wedstrijd secretariaat van de D-E-F jeugd zal overgenomen worden door Herben
Fens. Dit werd afgelopen seizoen gedaan door Gonny van Garneren. Langs deze weg wil
ik Gonny Reeds bedanken voor haar inzet

Henk van Gameren.

Besorgers van de G-annae-I ges&sMIVA

|

Voor het komende seizoen hebben we nog 3 bezorgers nodig voor de Garnael.
Het gaat om de volgende wijken:

- Tussen Gerkestraat en Quarles van Uffordlaan

- en ofde omgeving Kerkstraat ofde Wilhelminaweg.

Je kan je aanmelden bij Marijke Kkijhorst iel: 5717344.
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VERSLAG van Meisjes E ( vrijdag 7 juni)

We zijn met ons team (meisjes E)

met onze coach naar de

Zoete inval geweest.

Het was heel heet, toch hebben we heel leuk gebowld

en toen patat met cola gekregen. Om halfacht

waren we weer thuis het was heel erg leuk.

Coach Erik hel erg bedankt

namens meisjesW

!

SYLVIA
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JOHN DE MOL PRODUKTIES

Sportcafé

nodigt u uit
HILVERSUM (7 augustus 1996) - Leden van Uw vereniging zijn welkom in het

enige café op de Nederlandse televisie. Vanafmaandag 19 augustus zendt de
landelijke sportzender Sport-7 het programma Sportcafé uit Dagelijks tussen

18.00 en 19.00 uur zal er in een gevarieerd programma aandacht zijn voor alle

facetten van top- en breedtesport. Wij nodigen U uit met leden van Uw club een

rechtstreekse uitzending van dit programma bij te wórieri. Dit kan 'vanaf;)..,:,

19 augustus tot eind mei 1997. Maar bel nu vast om te reserveren. ,..
i; ,

Vanuit een echt café - met bediening - Wordt het programma uitgezonden. Sport,

sporters en sportbeleving staan daarin centraal. Natuurlijk volgt het sportcafé de
actualiteit, zijn er diverse topsporters te gast en wordt het programma gelardeerd

met gefilmde reportages.

Naast de topsport zal er ook veel aandacht zijn voor de breedtesport Sportcafé

richt haar blik ook op de amateursport- en sporters alsmede de bestuurders en
vrijwilligers die hierin actief zijn. Bovendien komt er een

'

speakers-corner' in

het Sportcafé. Een vertegenwoordiger van Uw vereniging krijgt twee minuten
zendtijd om zijn, of haar grieven, woede of waardering kenbaar te maken. Het
spreekt natuurlijk voor zich dat het de kijker niet zal ontgaan welke vereniging

in de uitzending te gast is.

Lijkt het U leuk om met Uw clubleden- en vrienden onze gast te zijn, dan kan
dat met maximaal 40 personen van zestien jaar en ouder. Bel dan met Sportcafé,

Arthur Marres of Mirjam Leeuwenkamp, telnr. 035-64 64 468 of 64 64 354.

Met vriendelijke groet,

JOHN DE MOL PRODUKTIES B.V.

Arthur Marres
Producer Sportcafé

Graag ontvangen wij voortaan het clubblad van Uw vereniging:

Redactie Sportcafé

Postbus 30.000

1202 NA Hilversum.

JOHN DE MOL PRODUKTIES B.V.. Afdeling Infolainmenl
Marathon 1 1 ,

Postbus 30000, 1202 NA Hilversum. Tel. 035 - 646 43 21 , Telefax 035 • 683 99 14
I.N.G. bank Hilversum 67.59 44.899, Inhoudingsplichtig bij beschikking i\t 282.5888/56187

d.d. 3-1-1983, K.v.K. Hilversum nr. 29739, BTW nr. NL 00.37.02.157.B01
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John de Mol Produkües

"

Ha...die KIDS
Ben jij tossen de 6 en 14 jaar oud Iet dan goed
op.Wij zijn opzoek naar sportkiachten en
sportwensen voor een nieuw programma bij

Sport7.
Heb jij een sportwens of een sportklacht stuur
dan zo snel mogelijk een briefje naar :

John de Mol Produkties, Sportcafe
t.a.v. Beryl van Praag
Postbus 30000
1202 NA Hiversum

€
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SPORT & SPORTMODE

voor

HOCKEY - GOLF
TENNIS - SKI

*
S

s

GrethadeBruijn Sport
Twijnderslaan 7 - Haarlem - Telefoon: 319533

Raspoort
assurantie^, financieringsbedriif

Wilhelminastraat 56
postbus 146

2000 AC haarlem

telefoon 023-31 47 55

Voor:

Verzekeringen

Pensioenadviezen

Financieringen en

Hypotheekbemiddeling



Koffiebranderij "De Amstel" b.v.

^^
van ouds "de Baarsjes"

Steun Uw club: Drink vers gebrande koffie!

Indien U als lid van Z.H.C, bij "De Amstel" Uw koffie besteld,

stellen wij 10% van het bedrag beschikbaar voor de clubkas!

Zo drinkt U dus niet alleen vers gebrande koffie maar steunt

U ook Uw hockey clubl

Zaak:

Koffiebranderij "De Amstel"

Schipholweg 919

2143 CE Boesingheliede

tel: 02505-1462

privé:

Gijs Sterrenburg

023-282000

21vanlentopel
zandvoort
Kam. Onnesstraat 15,

2041 CB Zandvoort

Tel. 02507- 15346

OOK BIJ
ONS

WERKT
TEAMWORK
HET BEST.

PARTNERS IN PROJECTEN
Aannemingsbedrijf J.G. Nelis bv.

Waarderweg 45, Postbus 802, 2003 RV Haarlem

Telefoon 023 1 8 71 00. Telefax 023 31 73 68.
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club mgrïtimê
nr.Q

STRANDPAVILJOEN 9 - ZANDVOORT
TELEFOON: 02507-18888
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